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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 

ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

EBAZPENA, 2016KO URRIAREN 6KOA, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA 
KULTURA SAILEKO LANGILERIAREN KUDEAKETAKO ZUZENDARIARENA, 
ZEINAREN BIDEZ 2016/2017 IKASTURTEAN, DANTZAKO GOI-MAILAKO ARTE 
IRAKASKUNTZEN KOREOGRAFIA ETA INTERPRETAZIOA ESPEZIALITATEAN, 
“EUSKAL DANTZA” HAUTAZKO IRAKASGAIA EMATEKO IRAKASLE 
ESPEZIALISTA BAT AUKERATZEKO PROZEDURAREN DEIALDIA EGITEN 
DUENA 
 
«Dantzerti» Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Eskolak, Arte Dramatiko eta 
Dantzako goi-mailako arte-irakaskuntzak eskaintzen ditu.  
 
Hezkuntzaren Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 95.2. artikuluan xedaturikoaz 
bat, salbuespen moduan, jarduera lan-eremuan garatzen duten eta nahitaez 
tituludunak izan behar ez duten profesionalak hartu ahal izango dira modulu edo 
jakintzagai jakin batzuetarako irakasle espezialista gisa, pertsona horien kualifikazioa 
eta hezkuntza-sistemaren premiak kontuan hartuta. 
 
Horiek horrela, eta aintzat hartuta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren 
egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 
10. artikuluan ezarritakoa, hau  
 

 

EBAZTEN DUT: 
 
 
Lehenengoa.- 2016/2017 ikasturtean Dantzako goi-mailako Arte irakaskuntzen 
koreografia eta interpretazioa espezialitatean, “euskal dantza” hautazko irakasgaia 
emateko, «Dantzerti» Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Eskolan, irakasle 
espezialista bat aukeratzeko prozeduraren deialdia egitea. 
 
Bigarrena.- Deialdi honetan, I. eranskinean aipatzen diren baldintzak betetzen dituzten 
hautagai guztiek izango dute parte hartzeko aukera. 
 
Hirugarrena.- Honako leku hauetan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak 
hautagaiek: Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan, Zuzenean zerbitzuan edo Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuak) bere 38.4 
artikuluan aipatutako edozein erregistrotan. Eskabideekin batera, eskatutako 
baldintzak betetzen dituztela eta alegatzen diren merezimenduak dituztela 
egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko dituzte (jatorrizko dokumentazioa edo behar 
bezala konpultsatua) 
 
Laugarrena.- Ez dira baloratuko eskaerarekin batera aurkezten ez diren 
merezimenduak, ez eta –aurkeztuta ere– behar bezala egiaztatzen ez direnak. 
 
Bosgarrena.- Hauxe da eskabideak eta agiriak aurkezteko epea: 2016ko urriaren 
10etik 17ra, bi egunak barne. 
 
Seigarrena.- Hautagaien merezimenduak deialdi honetako II. eranskinean jasotako 
baremoaren arabera neurtuko dira.  



 
 

 
Baldintzak betetzen diren ala ez aztertzeko eta merezimenduak baloratzeko, batzorde 
bat sortuko da, zeina kide hauek osatuko baitute: 
 

- Ikasteetxetako zuzendaria edo haren ordezkoa. 
 

- «Dantzerti» Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Eskolako zuzendaria 
edo haren ordezkoa. 

 
- Langileen Kudeaketarako Zuzendaritzako teknikari bat, idazkari lanak egingo 
dituena. 

 
Horretaz gain, batzordeak aholkulari/teknikari baten laguntza jaso ahal izango du 
(iragarritako deialdiaren eremuan aditua den norbaitena).  
 
Zazpigarrena.- Alegatutako merezimenduak barematzeko aldira pasatu ahal izateko, 
hautagaiek II. eranskinean aipatzen diren baldintzak bete beharko dituzte. 
 
Zortzigarrena.- Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko 
da: baremoaren atal bakoitzeko puntuazio altuena aintzat hartuz, atalek baremoan 
duten hurrenkeraren arabera. 
 
Bederatzigarrena.- Merezimenduak barematu eta gero, deialdiaren behin-behineko 
ebazpena jarriko da jendaurrean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika 
eta Kultura Sailaren web orrian (http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus); bertan, 
onartutakoak, baztertutakoak eta onartutako hautagaiei merezimenduen aldian 
emandako puntuazioa jasoko da, eta bost egun balioduneko epea hasiko da 
erreklamazioak egiteko.  
 
Hamargarrena.- Aurkeztutako erreklamazioak aztertu ondoren, batzordeak Langileen 
Kudeaketarako zuzendariari helaraziko dio deialdi honen ebazpenari buruzko behin 
betiko proposamena, eta, horrekin batera, behin betiko akta edo aktak. 
 
Langileen Kudeaketarako zuzendariak Ebazpena emango du behin betiko zerrenda 
argitaratzeko: onartuak, batetik (emandako puntuazioaren araberako hurrenkeran) eta 
baztertuak, bestetik. Zerrenda hori aipatutako web orrian argitaratuko da.  
 
Behin betiko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, ebazpena argitaratu eta hilabeteko 
epean.  
 
Hautatuak izan ez diren onartutako izangaiak ordezkapenetarako poltsa batean 
geratuko dira, merezimenduen baremazioan lortutako puntuazioaren hurrenkeraren 
arabera, eskaini den lanpostua betetzeko orduan gerta daitezkeen ezustekoei aurre 
egiteko. 
 
Hamaikagarrena.- Aukeratutako pertsonari kontratatuko zaio 2016/2017. 
 
Hamabigarrena.- Lanaldia 1/2koa izango da eta orokorrean astero 9 orduko 
Ikasketarako dedikazioa izango da. 



 
 

Hamairugarrena.- Ebazpen honek arautzen ez duenari dagokionez, prozedura 

mailako aplikazio osagarri gisa, 39/2015ko Legeak, urriaren 1ekoa, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena erabiliko da. 
 
 

ERREKURTSOAK 
 
 
Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari, hilabete bateko epean Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
121. eta 122. artikuluei jarraikiz. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LANGILEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDARIA 
KONRADO MUGERTZA URKIDI 

 
Vitoria-Gasteiz, 2016ko urriaren 6 

 
  



 
 

I. ERANSKINA 
BALDINTZAK 

 
- Irakaskuntzako funtzio publikora sartzeko betekizun orokorrak, otsailaren 23ko 

276/2007 Errege Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoak, betetzea: Aurkeztu beharko 
da NANen fotokopia eta zin egin beharko da ez dituztela funtzio publikotik at utzi edo 
ez dituztela funtzio publikorako desgaitu. 

 
- 2 urteko irakaskuntza-esperientzia izatea eman beharreko materiarekin 

zerikusi zuzena duten lanpostuetan, deialdi hau argitaratu aurreko lau urteetan: 
Egiaztatuko da Enpresaren ziurtagiriaren bitartez, zeinetan kontratuaren iraupena eta 
egindako jarduera zehatza adieraziko baitira eta Lan-bizitzaren agiriaren bitartez. 

 
- Irakaskuntzako 2. HE edo horren baliokidea izatea (*) 
 

(*): eskatutako hizkuntza eskakizuna egiaztatuta ez dutenek ere parte har 
dezakete; izan ere, baldintza horiek betetzen dituen hautagairik ez badago, deitu 
egingo zaie. 

 

- Sexu-askatasunaren eta osotasunaren kontrako delituren batengatik –sexu-
erasoa eta abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, 
prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeen galaraztea eta gizakien trafikoa sartzen 
dira delitu horietan–, epai irmoaren bidez zigorrik jaso ez izana: aurkeztu beharko da 
sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik epai irmo baten 
bidez espetxe-zigorrarekin kondenatua izan ez izanaren ezezko ziurtagiria. Era berean, 
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu dezakete, Hezkuntza Saila honi Sexu-
delitugileen Erregistro Zentralean datuak kontsultatu ahal izateko esanbidezko 
baimena ematen diona; kasu honetan, Irakaslegunea atariaren bitartez,  bere eremu 
mugatua erabiliz (erabiltzaile eta pasahitza), izapide hori bete beharko du 
“Adingabearen babesa” atalean. Aipaturiko atarian erregistraturik ez dauden pertsonak 
edo emandako pasahitza ezagutzen ez dutenak, lotura honen bitartez erabiltzaile 
bezala balioztatu daitezke:            

https://www5.hezkuntza.net/appcont/control_acceso/irakaslegunea/index.html 
 
  

 
 
 
 
 

https://www5.hezkuntza.net/appcont/control_acceso/irakaslegunea/index.html


 
 

 II. ERANSKINA 
BAREMOA 

 

1.- Irakaskuntza-esperientzia (**)  15 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

1.1.–Euskal Autonomia Erkidegoko, 
Hezkuntza Ministerioko (ME), beste 
Autonomia Erkidego batzuetako edo Europar 
Batasuneko kide diren estatuen hezkuntza-
sareko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe 
publikoetan, sustrai tradizionaleko euskal 
dantzari lotutako irakaskuntza arautuetan, 
emandako bi hilabeteko. 

 puntu 1  Izendapen edo kontratuaren eta uztearen 
fotokopia konpultsatua, edo aipatutako 
zerbitzuak egiaztatzeko zerbitzu-orria. 

 Gainera, ikastetxearen agiria, zure kasuan 
zinpeko itzulpenarekin batera, aurkeztu 
beharko da, ikastetxe publikoa dela, 
emandako irakaskuntzak arautuak direla, 
eman duzun maila eta irakaskuntza horiek 
sustrai tradizionaleko euskal dantzarekin 
duten lotura egiaztatzeko. 

1.2.–Euskal Autonomia Erkidegoko, 
Hezkuntza Ministerioko (ME) , beste 
Autonomia Erkidego batzuetako edo Europar 
Batasuneko kide diren estatuen hezkuntza-
sareko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe 
publikoetan, sustrai tradizionaleko euskal 
dantzari lotutako irakaskuntza arautuetan, 
emandako bi hilabeteko. 

0,75 puntu.  Izendapen edo kontratuaren eta uztearen 
fotokopia konpultsatua, edo aipatutako 
zerbitzuak egiaztatzeko zerbitzu-orria. 

 Gainera, ikastetxearen agiria, zinpeko 
itzulpenarekin batera, aurkeztu beharko da, 
publikoa dela, irakatsi duzun maila eta 
irakaskuntza horiek sustrai tradizionaleko 
euskal dantzarekin duten lotura 
egiaztatzeko. 

1.3.–Administrazio-baimena duten ikastetxe 
pribatuetan eta 1.1. atalean aipatutakoak ez 
diren erakundeen menpeko ikastetxe 
publikoetan, sustrai tradizionaleko euskal 
dantzari lotutako irakaskuntza ez arautuetan, 
emandako bi zerbitzu-hilabeteko. 

0,5 puntu  Ikastetxeko zuzendaritzak emandako 
ziurtagiria, zerbitzuen iraupena eta irakatsi 
den maila agertuko dituena, edo 
kontratuaren fotokopia konpultsatua. 

 Gainera, ikastetxearen agiria, zinpeko 
itzulpenarekin batera, aurkeztu beharko da, 
ikastetxearen izaera, emandako 
irakaskuntzak arautuak direla eta sustrai 
tradizionaleko euskal dantzarekin duten 
lotura egiaztatuko dituena. 

1.4.– Eman dituen sustrai tradizionaleko 
euskal dantzako ikastaroak, gutxienez 20 
ordukoak eta azken hamar urteetan 
egindakoak. 

- Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko 
Unibertsitateak edo Foru Aldundiek 
antolatutakoak. 

- EAEren esparruko elkarteek 
antolatutakoak. 

 

 
 

0,25 ikastaro bakoitzeko 

 
 

0,1 ikastaro bakoitzeko 

Behar diren ziurtagiriak 

** Baldintza gisa exijitutako irakaskuntza-esperientzia ez da kontuan hartuko (I. eranskina). 
□  Ondorio horietarako, 360 eguneko aldia joko da urtetzat eta 30 egunekoa hilabetetzat.  
□  Denbora partzialeko erregimenean emandako zerbitzuak lanaldi osoan emandakoen puntuazio berberarekin baloratuko dira. 
□  Data berean bi ikastetxe edo gehiagotan emandako zerbitzuen kasuan, aldekoena bakarrik hartuko da kontuan. 

2.- Prestakuntza akademikoa  20 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

2.1.–Titulu espezifiko hauek izatea baloratuko 
da: 

- Dantzako goi titulua 
- Dantzako titulu profesionala 

 (Gehienez ere 10 puntu) 

10 puntu 
5 puntu 

Tituluaren fotokopia konpultsatua. 

2.2.–Beste gradu-titulu edo lizentziatura 
batzuk 

0,5 puntu  Tituluaren fotokopia konpultsatua, behar 
izanez gero zinpeko itzulpenarekin batera. 

2.3.–Beste diplomatura batzuk 0,25 puntu  Tituluaren fotokopia konpultsatua, behar 
izanez gero zinpeko itzulpenarekin batera. 

2.4.–Dantzari eta Arte Eszenikoei lotutako 
ikasketetako masterraren titulua 

0,25 puntu  Tituluaren fotokopia konpultsatua, behar 
izanez gero zinpeko itzulpenarekin batera. 

2.5.–Dantzari eta Arte Eszenikoei lotutako 
ikasketetan doktore-titulua  

0,5 puntu  Tituluaren fotokopia konpultsatua, behar 
izanez gero zinpeko itzulpenarekin batera. 

□ 2.4. atalean ez da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzetako irakasleak 
prestatzeko unibertsitate-masterra kontuan hartuko. 

□  2.1. atalean, parte-hartzaile batek espezialitate bereko titulu batzuk aurkezten baditu, maila gorenekoa besterik ez da kontuan hartuko.  

3.- DANTZAKO arte-jarduera  40 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 



 
 

 
 

 

 Dantzari bakarlari edo zuzendari gisa azken 
bost urteetan, sustrai tradizionaleko euskal 
dantzari lotutako konpainietan, egindako 
ekitaldiak. 

(Gehienez ere 16 puntu) 

2 puntu ekoizpeneko  

 Jatorrizko programa edo erakunde 
antolatzailearen ziurtagiria, interesatuaren 
izena agertuko duena. 

 Dantzari gisa taldeetan edo dantza-gorputz 
gisa azken bost urteetan egindako ekitaldiak, 
sustrai tradizionaleko euskal dantzari 
lotutako konpainietan. 

(Gehienez ere 14 puntu) 

1,5 puntu produkzioko 

 Jatorrizko programa edo erakunde 
antolatzailearen ziurtagiria, interesatuaren 
izena agertuko duena. 

 Azken bost urteetan sustrai tradizionaleko 
euskal dantzari lotutako konpainia bateko 
kide izatea. 

(Gehienez ere 5 puntu) 

Puntu 1 urteko 

 Lan-kontratuaren fotokopia konpultsatua.  

 Azken bost urteetan erregistratu eta 
koreografo gisa estreinatutako koreografiak, 
sustrai tradizionaleko euskal dantzari 
lotutakoak. 

(Gehienez ere 10 puntu) 

Puntu 1 koreografiako  

 Ziurtagiria, kontratuak edo programak, 
lehiatzailearen izena agertuko dutenak. 

4. Beste merezimendu batzuk 15 puntura arte Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

4.1.– Sustrai tradizionaleko euskal dantzako 
ikastaroak, gutxienez 20 ordukoak eta azken 
hamar urteetan egindakoak. 

- Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko 
Unibertsitateak edo Foru Aldundiek 
antolatutakoak. 

- EAEren esparruko elkarteek 
antolatutakoak. 

 (Gehienez ere 10 puntu) 

 

0,25 ikastaro bakoitzeko 
 

 

0,1 ikastaro bakoitzeko 

Ziurtagiriak 

4.2.–Dantzaren esparru profesionalari 
lotutako sariak, nazio edo nazioarte mailako 
lehiaketetan: 

- Lehen saria 
- Bigarren eta hirugarren saria 
- Akzesita 

 Sariak izatea sustrai tradizionaleko euskal 
dantzari esplizituki lotutako lehiaketetan. 

(Gehienez ere 5 puntu) 

 

2 puntu 
Puntu 1 

0,5 puntu 

0,25 puntu 

 Egiaztagirien jatorrizkoa edo fotokopia 
konpultsatua, behar izanez gero zinpeko 
itzulpenarekin batera. 


